
Lawnmaster II

Οδηγίες Χρήσης
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1. Επιλογή Run - σε αυτή την επιλογή ο το πότισμα θα δουλέψει αυτόματα.
2. Ρύθμιση ώραςs και ημερομηνίαςs
3. Ρύθμιση ποιέςs ημέρεςs θα ποτίσει το πότισμα
4. Ρύθμιση ώραs έναρξηςs του ποτίσματοs
5. Ρύθμιση διάρκειαςs ποτίσματοs στην κάθε στάση
6. Ποσοστιαία ρύθμιση άρδευσηςs (προαιρετικό)
7. Χειροκίνητη έναρξη μια στάσηςs
8. Χειροκίνητη έναρξη όλου του κύκλου ποτίσματοs (πρόγραμμα)
9. Επιλογή OFF - Σε αυτή την επιλογή ο προγραμματιστής δεν θα ποτίσει
10. Κουμπί εναλλαγής προγραμμάτων
11. Διακόπτηςs αισθητήρα: 
12,13. Κουμπιά δεξιά αριστερά
14. Κουμπιά σύν πλήν
15. Κυκλικό κουμπί

Επισκόπιση
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Κουμπιά επιλογήςs
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Προγραμματισμός

◘ Βεβαιωθείτε πωςs ο προγραμματιστήςs έχει μπαταρία και πωςs  ο μετασχηματιστήςs του είναι 
συνδεδεμένοsς στην πρίζα και στιs αντίστοιχεςs θύρεςs 

RS1  RS2   AC1    AC2     COM   MV   S1     S2      S3      S4     S5     S6

RS1,RS2: θύρεςs αισθητήρα βροχής (προαιρετικοςs)
AC1,AC2: Θύρεςs μετασχηματιστή (δεν έχει πολικότητα)
COM: Θύρα κοινού καλωδίου ηλεκτροβανών
MV: Θύρα master
S1,S2,S3,S4,S5,S6: Θύρα Στάσεων1 - 6 (ή 1 - 4 ανάλογα με τον προγραμματιστή)

Bήμα 1. Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας
Βάλτε το κυκλικό κουμπι στη θέση 2 και με τα κουμπια +,-, επόμενο προηγούμενο, ρυθμίστε την 
τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Βήμα 2. Ρύθμιση ημερών άρδευσης
Βάλτε το κυκλικό κουμπί στη θέση 3.
Ημερολογιακό πότισμα (CAL): Με τα κουμπιά δεξιά αριστερά πηγαίντε στιςςs μέρεςs που θέλετε και 
με το σύν και πλήν προσθέστε η αφαιρέστε τη μέρα, στο πρόγραμμα του ποτίσματος. Οι μέρεςςs που 
έχουν μια σταγόνα είναι οι μέρεςs στις οποίεςςs θα ποτίσει το πότισμα. 
Πότισμα μονές-ζυγές μέρες:
Πατήστε το κουμπί δεξιά μέχρι να εμφανιστεί στο κάτω δεξί μέροςs τηςςs οθόνηςs η επιλογή μονά. Με 
το σύν την ενεργοποιέιτε (στην οθόνη θα φαίνεται μια σταγόνα πάνω απο την ένδειξη μονά ή ζυγά). 
Αντίστοιχα με τα ζυγά. Μπορείτε σε αυτή την επιλογή επίσηςs να εξαιρέσετε μέρεςs απο το πότισμα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα προγράμματα (προαιρετικό). Πατήστε το κουμπί 
αλλαγήsς προγραμμάτων για να ρυθμίσετε το πότε θα ποτίζουν 
και τα υπόλοιπα προγράμματα.

Βήμα 3. Ρύθμιση ενάρξεων άρδευσης
Βάλτε το κυκλικό κουμπί στη θέση 4.
Με τα κουμπιά επιλογής ρυθμίστε την ώρα που θα ξεκινήσει
το πότισμα (μέγιστο 3 ενάρξειςs σε κάθε πρόγραμμα).

Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα προγράμματα (προαιρετικό) Πατήστε
 το κουμπί αλλαγήsς προγραμμάτων για να ρυθμίσετε την έναρξη άρδευσης στα υπόλοιπα 
προγράμματα

Βήμα 4. Ρύθμιση διάρκειας άρδευσης ανά στάση
Βάλτε το κυκλικό κουμπί στη θέση 5....
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Προγραμματισμός

Βήμα 4. Ρύθμιση διάρκειας άρδευσης ανά στάση
...Βάλτε το κυκλικό κουμπί στη θέση 5.
Με τα κουμπιά δεξια αριστερά, πηγαίντε στην αντίστοιχη στάση και με τα κουμπιά + και - επιλέξτε 
πόση ώρα  θέλετε να ποτίζει η κάθε στάση.

Τελειώσατε!

Βάλτε το κυκλικό κουμπι στη θέση 1 (RUN) ώστε ο προγραμματιστήsς να ποτίσει αυτόματα.

                                                                                              . ____ .

Επιλογή Manual station (Κυκλικό κουμπι θέση 7)
Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πότισμα σε μια στάση για όση ώρα θελετε. 
Με το πλήκτρο δεξιά επιλέξτε τη στάση που θέλετε. Στη συνέχεια με το +και - επιλέξτε για πόση 
ώρα θέλετε να ποτίσει η επιλεγμένη στάση και μετά γυρίστε το κυκλικό κουμπί στη θέση 1  (RUN)
To πότισμα θα ξεκινήσει και θα ποτίσει η συγκεκριμένη στάση για τη διάρκεια που ορίσατε.

Επιλογή Manual Program (Κυκλικό κουμπι θέση 8)
Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πότισμα ενόςs προγράμματος που έχετε ήδη 
προγραμματίσει. Με το πλήκτρο επιλογής προγράμματοςs διαλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.. Στη 
συνέχεια γυρίστε το κυκλικό κουμπί στη θέση 1  (RUN)
To πότισμα θα ξεκινήσει και θα εκτελέσει κανονικά όλο το επιλεγμένο πρόγραμμα

Επιλογή OFF (Κυκλικό κουμπι θέση 9)
Σε αυτή τη θέση ο προγραμματιστήsς δεν θα ποτίσει αυτόματα.

Επιλογή Season Adjust (Κυκλικό κουμπι θέση 6)
Σε αυτή τη θέση μπορείτε να ορίσετε μια ποσοστιαία άυξηση η μείωση τηςs διάρκειαςs ποτίσματοςs.

Υπόλοιπες ρυθμίσεις


